
 (أ)
 



































































ب) ) 
 































































 



ت) ) 
 







 

2016 
 

2000 

 

1996 

 



ث) ) 
 

 

 



ج) ) 
 

 

 



(0) 
 

 



(1) 
 

                                                 

 دن:ن ضد مرد:قباعةاد  11ـد.محمد مدد  :انقد د نقمد عددادد نق د:ب  ا 1

نق ةه:ةد.ت..



(2) 
 

                                                 

هيئدد نقابددةب نق ددةه:ة3ط تددممحمدد ابدددنقدعددة: 3/303ـنبددجيددددانقصرددة   1

م.1811



(3) 
 

                                                 

ـدن:نقم :فدد ابيدد: ت4 ط183ـاعدد نق ددةه:نقع:يدةندادإل ددزن اعددة   ا 1

م.1811



(4) 
 

                                                 

.183ـ181ـاع نق ةه:نقع:يةندادإل زن اعة   ا 1



(5) 
 



(6) 
 



(7) 
 

                                                 

 طسةسد.41–3/40ـنقعةحظانقحيونن 1

.181اعة   اـاع نق ةه:نقع:يةندادإل زن  1

 دن:نق بد، 10–98ـننظ:؛د.مرافىنةصفانظ:ي نقم دىفدنقد  نق :بد  ا3

نق ةه:ةد.ت.



(8) 
 

                                                 

 دن:نقم ددة: 118ـد.محمددودنقم:سدددامف ددومنق دد :فدددنقد دد نق :بددد  ا 1

م.1813



(9) 
 

                                                 

م.1881 هيئ نقابةب نق ةه:ة1/311ـأحم أميجاضحىن سالم  1

 تح يقمحم محيدنقد يجاعد نقحميد  دن:نقعيدز ط1/118ـنبج:شيقانق م ة  1

م.1811 بي: ت



(10) 
 

                                                 

.1/111ـنبج:شيقانق م ة  1

.1/114ـنبج:شيقانق م ة  1

م.1811 هيئ نقابةب1 ط133ـآ:نستفي :اض: :ةنقفج  ا 3

 هيئد نقابدةب نق دةه:ة141ايةداكبةبأ:سداوطةقي فددنق د :  اـد.شا:ي 4

م.1883



(11) 
 

Intuition

                                                 

.141ـننظ:؛د.شا:يايةداكبةبأ:ساوطةقي فدنق  :  ا 1

 مادةب شد:ك ن االندةت118ـد.اع نق:حمجاثمةنامدانه نقد د  اضدةية   ا 1

م.1893نق :اي  نق ةه:ة



(12) 
 

                                                 

م.1881 هيئ نقابةب110اة يسدااب،نقعمةلاد قوكةتش  اـد.:مضةنبس 1



(13) 
 

Principles of 

Literary Criticism 

                                                 

ـ119/ ا1ـد.اع نقونحد قلقدلةات:يمد /موسدوا نقمردابمنقد د ي  مد ا 1

م.1811( بغ ندا  ن:ةن االم دن:نق:شي  181

م.1811 هيئ نقابةب188  ا33ـد.اع هللانقغانمدانقصايئ  نقبافي:  ا 1



(14) 
 

The Meaning of meaning

                                                 

 131 ادةق،نقم :فد /181ـننظ: د.اع نق زيدزحمدودةانقم:نيدةنقمح بد   ا 1

م.1881نقاويتانقمعب نقوطددقبث ةف  نقفدون نآلدنبـأب:يز

 اددةق،نقم :فدد /33ـأنظدد: د.صدداللفضددزابالطدد نقصاددةب ابدد،نقددد   ا 1

م.1881انقمعب نقوطددقبث ةف  نقفدون نآلدنب أطسا  نقاويت114

.34ـنقسةبق  ا 3



(15) 
 



(16) 
 

 



(17) 
 



(18) 
 



(19) 
 



(20) 
 

Ferdinand De Saussure

                                                 

( ت:يمدد أحمدد د: يددش 33  ا41ننظدد:؛يددونكددويجابدددةشقغدد نق دد :  ا-1

م.1880أكبوب:–نق ةه:ةانق يئ نق ةم ق رو:نقث ةف 



(21) 
 

                                                 

 بيددد: تادن:نقابي ددد 1ط( 19–14يوسدددفنقصدددةلانقح ناددد فددددنق ددد :   ا-1

م.1891

( نق دددةه:ةادن:نقم دددة: 41ننظددد:؛محمددد مبددد:نهي،أبدددوسدددد اتعدددة:بن  يددد   ا-1

م.1811

ت ددولنقم ددةي،اددجنقح نادد ايحدد ثنق دددشيحدد ثحدد يثةف ح نادد  أح ادد ف ددومحدد ث-3

حد يثأ  ح يث. كاقكنسبح ا .. فةقح يثهدوميعدةدشددشقد،يادج نبب ناد . نق

نقمح ثهونقع ي مجنألشيةش. نقح ثهونق عةبأ نألم:نقمدا:نقايقي م بدةدنف

 إلم : فةف نق ةق،مح ثأيق صدةن  قدي بدي قد. نقح ناد مدجنألمد:أ لنقعد ش

..ي؛ننظدد:م عدد،نألقفددةينق :آنيدد  نقمعبدد نأل ل مددةدة ل.د.ث(    14نببدد نشف

 بيدد: ت134  131ئدد نق ةمدد قبابددةب معمدد نقبغدد نق :بيدد  د.ت( بيدد: تانق ي

 بيددد: تدن:14( ط111دن:صدددةد: د.ت(.نقمدعددد فددددنألادددالم نقبغددد    

نقم :ق.

 نقسد 13( نق  د13اع نقمعي  :ناطانقح نا نق  :ي  معب شل نأدبي   -4

م(.1880صيف– أدبةشن مة:نتنق:نب    نق ة:ا  نتحةدكبةب



(22) 
 

Discontinuity

                                                 

(.13 :ناطانقح نا نق  :ي    -1

  نق ةه:ةا3( سبسب م االتفبسفي /118–111 ك:يةمب:نهي،ام اب نقفج  -1

د.ت(.–دن:مر:قباعةا –مابع مر:

 (.13 :ناطانقح نا نق  :ي    -3



(23) 
 

                                                 

 بيددد: تادن:3( ط131–100–88:بدددد   أد ندددي ام  مددد قب ددد :نق -1

م.1898نق ودة

(.19–11 :ناطانقح نا نق  :ي    -1



(24) 
 

                                                 

(.48أبوسد اتعة:بن  ي    ا-1

 نقسددد 13(نق دد د138نددو:نقدد يجنقحدد ندافدددسددلنلنقبغدد  معبدد نقوحدد ة  ا-1

م(.1881أكبوب:–ومدقبث ةف نق :بي نقثةمد  نقمغ:بانقمعب نق 

( نقدد ن:نقعيضددةش دن:توب ددةل11اع نقسددالمبد عدد نق ددةقداد:منقسدديميوقويية   ا-3

م.1811



(25) 
 

Metalanguage

William Richardson

Hans Georg Gadamer

 Conventionalists

Structuralists

Contextualists

                                                 

(؛ تيدد:يميعببددونام  مدد فدددنظ:يدد نألدب  138نقحدد ندافدددسددلنلنقبغدد    ا-1

م.1881سعبمع:–قث ةف ( ت:يم أحم حسةن نق ةه:ةانق يئ نق ةم ق رو:ن113

2 - W. J. Richardson; Heidegger through phenomenology ( Nether 

Lands, Hague, Martinus to thought Nijhoff, 1976 ) P528. 

( معبدد نددز ل نق دد دنقثددةند 11   ننظدد:؛سدد ي توفيددقاه:مدوطي ددةنقددد نألدبددد-3

 ننظ:ام؛1883مة:م



(26) 
 

                                                                                                                                      

- Robert Magliola; Phenomenology and Literature (Indiana Purue 

University Press, 1978) P 81. 

(.14س ي توفيقاه:مدوطي ةنقد نألدبد   -1

ياب د نقبغويدونادةدةبم ددىنق :نسدةتنقم عميد ؛قادددةSemanticنقمسبولنقم دوي-1

 دحوي .ن اي هدةملابةفم دىأ س ي مزأيضةفنق إلإلتنق



(27) 
 

Jean Cohen

                                                 

(.18كويج؛بدةشقغ نق  :   ا-1



(28) 
 

                                                 

م.1819 نق ةه:ةاماع  نألمةن 1( ط18اع نقال مح: مانقظةه:ةنألدبي   -1



(29) 
 

                                                 

م.1893( نق ةه:ةادن:ن ض مر:119محم مد  :افدنقميزنننقع ي    -1

(.18–11مح: م نقظةه:ةنألدبي    ا-1



(30) 
 



(31) 
 

                                                 

 نق ةه:ةا4( ط311يوسفخبيفانق  :نشنقر ةقيكفدنق ر:نقعةهبد   -1

م.1811دن:نقم ة: 

 1( تح يدقمحمدودشدةك: ط1نبجسالمنقعمحداطع دةتفحدولنق د :نش  ا-1

م. ننظدد:؛نةصددد:نقدد يجنألسدد امرددةد:نق ددد :1894نق ددةه:ةاماع دد نقمدد ند

م.1891 نق ةه:ةادن:نقم ة: 3(ط411يمب ةنقبة:يصي    نقعةهبد ا



(32) 
 

                                                 

( 11أحم اع نقم ادحعة يانق ري ةنقع يد ة أ هدةمنقح ناد  معبد مبد ن:   ا-1

م.1813: نقسد نقثةقث  نق ةه:ةاهيئ نقابةب سعبمع8نق  د

.م1810ق ودة بي: تدن:ن1 ط(311أد ني افةتح قد ةيةتنق :ن   ا-1

( تح يددقمحمدد اعدد نق ددةديأبددو:يدد ة 100نقاددد يا:سددة زنقاددد ينقفبسددفي    -3

م.1830نق ةه:ةدن:نقفا:نق :بد



(33) 
 

                                                 

( تح يددقشددا:يمحمدد ايددةد 111كبددةبأ:سدداوطةقي فدددنق دد :   ا؛ننظدد:-1

م.1883نق ةه:ةانق يئ نقمر:ي نق ةم قبابةب

م؛ ننظ:آ:نش فدمعبد 1891( بي: تدن:نق ودة8 ني ا مجنق  :   اأد-1

م.1838( بي: ت حزي:نن98 نقسد نقثةقث    ا11ش : نق  د

( معبد ادةق،نقفاد: 11د.اع هللانقم دىانقح نا  ب ضنق دةص:نقمح اد    ا-3

م.1811:ةن االم ديسمع: نقاويتا  ن18 نقمعب 3نق  د

(.11نقم دة؛  ا-4



(34) 
 

Ch. BaudelairSephane Mallarme

Arthue Rambaub

Salint Johnperse

                                                 

 (.19–13 انقصةل؛ -1

(.14نقصةل؛  ا-1

(.83 11 13 19 14نقصةل؛  ا-3



(35) 
 

                                                 

(؛ اندددة لنقمال اددد ااضدددةية18(. ننظددد:؛نقم ددددة  ا18نقصدددةل؛  ا-1

م.1819– نق ةه:ةامابع مر:3 ط(118نق  :نقم ةص:   ا



(36) 
 

 



(37) 
 

                                                 

(تح يدقااعد نقد:حمجبد  ي ضدمج111نبجسيدةافجنق  :مجكبةبنق دفةش  –1

م.1833–كبةبأ:ساوطةقي يفجنق  :ي نق ةه:ةانقد ض نقمر:ي 



(38) 
 

                                                 

م.1818( تح يقمحسجم  ي بي: تادن:نقم :ق99نقفة:نبدانقح:    -1

(.141نقفة:نبد؛نقح:    -1



(39) 
 



(40) 
 

                                                 

( تح يقشا:يايةد.181أ:ساواكبةبأ:ساوطةقي فدنق  :  -1

(.183نبجسيدة؛فجنق  :  -1



(41) 
 

                                                 

(تح يقبب: :ث  أحم ه:ي ي119–111نبج:ش اتبصي كبةبنق  :  -1

م:كددزنقعحددوثنألم:يادددفدددمردد:  نق يئدد نقمردد:ي نق ةمدد قبابددةببةقب ددة نمدد 

م.1819نق ةه:ة

(نق ةه:ةا110–118أقفتاع نق زيزانظ:ي نق  :اد نقفالسف نقمسبميج  -1

م.1814–نق يئ نقمر:ي نق ةم قبابةب

(تح يقامحم سدبي،سدةق، نق دةه:ة101نبجسيدةانقصاةب مجكبةبنق فةش  ا-3

م.1843– ن:ةنقم ة: ا 



(42) 
 

                                                 

(. نبجسيدةانقصاةب مجكبةبنق فةش(.131نقمر :نقسةبق  ا-1

(.111أقفتاع نق زيزانظ:ي نق  :؛  ا-1

(.113نبج:ش ؛تبصي كبةبنق  :  ا-3



(43) 
 

                                                 

(.111أقفتاع نق زيزانظ:ي نق  :   -1

(.111بصي كبةبنق  :  نبج:ش ؛ت-1

(. نبج:ش ؛تبصي كبةبنق  :(113–111نقمر :نقسةبق؛  -3

(. نبج:ش ؛تبصي كبةبنق  :(113–114نقمر :نقسةبق؛  -4



(44) 
 

Mukarovsky

Standard LanguagePoetic 

Language

                                                 

(تح يدقمحمد سدبي،سدةق، نق دةه:ةا344–343نبج:ش ؛تبصي نقصاةب   -1

م.1819 ئونن سالمي  نقمعب نألابىقب

(.314نبج:ش ؛تبصي نقصاةب   -1

( نبج:ش ؛تبصي نقصاةب (341–341نقمر :نقسةبق  -3

4 -  Jan Mukarovsky : Standard Language And Poetic Language ; In : 

Linguistics And Literary Style , Ed: By Donald C Freeman N.Y. 

1970, ( P42). 

5 -  Ibid. ( P: 43 ). 



(45) 
 

Pathety

                                                 

1- Ibid. ( P.P: 47 - 52 ). 

2 - Ibid. ( P: 43 ).  

(.103(؛ نبجسيدةانقصاةب    ا141أقفتاع نق زيزانظ:ي نق  :؛  ا-3

(.103(؛ نبجسيدةانقصاةب    141أقفتاع نق زيز؛  -4

(.118   انبجسيدةافجنق  :-3



(46) 
 

                                                 

انقماع دد ( ت دد ي، ق بدد،كددوتش سددبةنبدمددة:  بيدد: ت18نقفددة:نبدانق عددة:ة   -1

م.1810نقاةاوقياي 



(47) 
 

                                                 

(.131–134أقفتاع نق زيز؛  -1

( 319حعيدد طبددومحسدديجاموسددي ىنقبغدد لموسددي ةنقبغدد ، معبدد د:نسددةت   -1

نقسدددد نقثةقثدد  نق دددة:ا انتحددةدكبدددةب أدبددةشن مدددة:نت نق دد دنننق:نبددد  نقصددةم  

م.1881



(48) 
 

Linguistics



(49) 
 

Rapports

                                                 

(معبد االمدةت404ــاالشنق يج:مضةنان  نقعدي اد اع نق ةه:نقع:يدةند  ا1

 م1889هـــمة:م1419نق   ة ذ 1 م13فدنقد  ج

نق دةه:ةادن:ن ضد (333ـدـ331ــمحم مد  :انقد د نقمد عددادد نق د:ب  ا1

 م.1891مر:ــ

 (.400ــاالشنق يج:مضةن؛ن  نقعدي   ا3

ـددـتبعدد أسددبةذنةنقدد كبو:اعدد نقدد:حمجاثمددةنهددا نق ضددي اددد نقعددةحظ نسب رددةهةفددد4

131ملقفةت  :سة ب   أنظ:؛اع نق:حمجاثمةنامانه نقد   اضةية   ا

 م.1893ماةب ش:ك نإلاالنةتنق :اي ــ نق ةه:ةا139ــ



(50) 
 

WittgensteinSaussure

Derailment

                                                 

90- Kamal Abo - Deeb, AL - Jurjani`s Theory of Poetic Imagery, Aris 

and Phillips LTD, Warminster,  wilts 1979, (pp.10 - 11, 13 - 14, 

46- 47, 52 - 55) & Look, Mukarovsky: S.L.& P.L, Op. Cit. (P42).  



(51) 
 

                                                 

91- Abo - Deeb, Op. Cit (p.178   . 

(ت بيددقا:شددي :ضددة 18ـددـن مددةماعدد نق ددةه:نقع:يددةندادإل ددزن اعددة   ا1

 م.1814بي: تادن:نقم :ف ــ

 (13ــ93ــنقمر :نقسةبق؛  ا3

 (94ــنقمر :نقسةبق؛  ا4



(52) 
 

I. A.Richards

Contextual Theory of Metaphor

Verbal shifting

Morphology

                                                 

 (31ــنقمر :نقسةبق؛  ا1

 I. A. Richards;The Philosophy of Rhetoric, (P.89), Oxford, Newـدـ96

York1971 &; C. K. Ogden, and I. A. Richards; The Meaning of 

Meaning (P.158) Harcourt, Brace & Co., New York 1948.  

 (.148ــمحم مد  :افدنقميزنننقع ي   ا3



(53) 
 

George Lukacs

M.Heidegger

Projecting

E.Husserl

                                                 

 George Lukacs, The Ideology of Modernism,in: Backgrounds to ـدـ98

Modern Literature, ed. by John oliver Perry, (San Francisco 

1968), P 251 .  



(54) 
 

Being and Time

                                                 

 (.13  13ــميعببون؛م  م فدنظ:ي نألدب  ا1



(55) 
 

                                                 

 ننظد:؛نقم ددةانقح ناد  ب دضنق دةصد:. Lukacs ; Op . Cit . ( P . 251 )ـدـ1

 .(8نقمح ا    ا



(56) 
 

                                                 

ــنقزمجــمنسةني انظ:ةفبسفي فدأطون:هةنأل قى  هدمجمعبا:نتنقاةتد نقدايإل1

 يزنلي ةق ف:ضيةت ةفدح ولا ةفي مصببف .

 11(نق د د31ــمرافدصدفوننانقع يد فددابدومنقعالطد  معبد نقا:مدز  ا1

 .1814اع: 



(57) 
 

The Philosophy 

of Rhetoric

EmotiveReferential

Pseudo -Statement

                                                 

 (.31ــنقسةبق   ا1

 (33ــ31؛نقع ي فدابومنقعالط   اــصفونن1

ـددـهددا ت:يمدد ح:فيدد قب عددة:ةتمثددزمسددبونهةنقظددةه:ي قاد ددةت ددددأننق دد :يمددز3

 اعددة:نتترددد أب ددةدنفسددي قبع:بدد طيدد:مويددودةابددىنقدحددونقدداي صددفتبدد 

  ا:ضتفي .



(58) 
 

signsSynchronically

Diachronically

Aesthetic FunctionNorm and Value as Social 

Facts

Signifier

Signified

ExpressionContenu

Louis Hjelmslev

Correspondence

                                                 

جماةب ب ،بيد  بيجنق دشــنقبغويوننقم ةص: نياةب ونبيجنقم قول نقفا:ةأكث:م1

 قاجبمةأنكزفا:ةهدفا:ةق دشمةكمةتد:ددذقدككثيد:ننقفبسدفي نقظةه:يد فد ن

قدةنقحقأننبةب سديةقينق إلقد يحبدىنقوصدولمقدىنق ددشذنتد   ادد مدةيب بدق

:؛نألم:بعوه:نقم قولف ننألنس فدنقغةق نسبص نممرابمينألشيةشيـــأنظد

(.33كويجابدةشقغ نق  :  ا



(59) 
 

Roman Jakobsn

Poetic

Emotive

Conative

                                                 

 .See; ”Closing statement: Linguistics and Poetics, in Thomas Aـدـ107

Sebeok (ed.) style in Language ( Cambridge,  Mass, 1960, P.358

  

 (318ــ311ــطبوملموسي ةنقبغ ،؛  1



(60) 
 

E.D.Hirsch

Validity in Interpretation

                                                 

3(تح يقامحم ابىنقدعة: نق ةه:ةاطـ113/ ا1ــنبجيددانقصرة   حـ1

 م.1811ــنق يئ نق ةم قبابةب 

 .See, Grammatical Meaning and Grammatical  From; in: D. Aـدـ110

Wilkins;Second – Language,P.5, London : Edward Arnold; 

1975 .  

 (11ــ19ــميعببون م  م فدنظ:ي نألدب  ا3



(61) 
 



(62) 
 

 



(63) 
 

                                                 

 د. مرد:ادن:ن ضد( نق دةه:ة311محم طديمدهاللانقد د نألدبددنقحد يث   ا-1

ت.



(64) 
 

                                                 

بدد شددل ن( مع1ابددوينق ةشددمداأفاددة:أ قيدد حددولبدة يدد نقددد نق دد :ي   ا-1

م.1881:بي – نق ة:ا 11أدبي  نقسد نقصةمس  نق  د



(65) 
 



(66) 
 

 



(67) 
 

                                                 

( 41م   ا1811 دن:نقم ددة:  نق ددةه:ة1نقعدد :ن ي هدد:ننايددونه:ا:آنيدد  ط-1

؛ ننظد:؛1 :1( م9 ننظ:؛شفي نقسي اأسبوبنقبا:ن: معب مب ن:   ا

( شد:لنقسدي 131(    ا139–133نبجابيع اتي يدزم دازنق د:آن   

م.1843 نق ةه:ةاايسىنقعةبدنقحبعد1أحم ص : ط



(68) 
 

                                                 

(تح يدقامفيد اميحد  بيد: تاط113أبوهاللنق سا:ياكبةبنقرددةابيج   ا-1

م.1814 دن:نقاب نق بمي 1

(.1شفي نقسي ؛أسبوبنقبا:ن:   ا-1

 3 تح يقمحم محيدنق يجاع نقحميد  بيد: ت ط(1/93نبج:شيقانق م ة  -3

م.1811دن:نقععز

.1/93نبج:شيق نق م ة-4



(69) 
 

                                                 

نبج:شيقي ر أسبةذ اع نقا:ي،بجمب:نهي،نقد  بدنق ي: نند كدةنكةتعدةفقبم دزبدج-1

بةدي   ا  صفبةقعب .

دن:1حمدد أبددونقفضددزمبدد:نهي، ط( تح يددقم11–19ديددونننمدد:قنق ددي    ا-1

م.1814نقم ة: 



(70) 
 

                                                 

.93–1/94نبج:شيق نق م ة -1

(.10شفي نقسي  أسبوبنقبا:ن:   ا-1

(.10شفي نقسي  أسبوبنقبا:ن:   ا-3



(71) 
 

Princeton

T. S. Eliot

                                                 

1 - Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Enlarged ed; 

Macmillan Press Ltd. London 1975, P.699 

(.130نة لنقمال ا ااضةيةنق  :نقم ةص:   ا-1



(72) 
 

                                                 

(.131نة لنقمال ا ااضةيةنق  :نقم ةص:   ا-1

(.141  انقسةبق  نة ل-1

 Perelmanادد نقمفاد:نقعوقدوندبي:يبمدةنArgumentationه  نظ:ي نقع:هدةن-3

 ي نألشصة قبفد:  نقبددت د مق د،بدتسممب اة:ةتييهود:نس ت ديةتنقصاةبنق

.94  ننقبييي ابىتدو:كثةفب  ننظ:؛صاللفضزابالط نقصاةبأ ت زيزها



(73) 
 

                                                 

( ماع  قعدد نقعيدةن133مرافىنقسح:تدانقد  نألدبدمجخاللتعة:بد   ا-1

 م.1811نق :بد م   نق :نسةتنق :بي نق ةقمي  نق ةه:ة

 (.104فضز بالط نقصاةب   ا-1



(74) 
 



(75) 
 



(76) 
 

                                                 

.1/99نبج:شيق نق م ة-1

(.18؛ ديونننم:قنق ي   ا1/99نبج:شيق نق م ة-1



(77) 
 

                                                 

 دن:نق ددد: ق نق دددةه:ة3( ط13صددداللاع نقردددعو: ن بحدددة:فددددنقدددانك:ة   ا-1

م.1811



(78) 
 

                                                 

م.1810ق:شي  بغ ند دن:ن(49سالمكةي، دخةننقمدزل   ا-1



(79) 
 

                                                 

،نقمد  تح يددقمحمددد اعددد 1/331نقصايدد نق ز يدددددان يضدددةلفدددابدددومنقعالطددد  -1

م.1891 دن:نقابةبنقبعدةند بي: ت3خفةيد ط

.81يونكويج بدةشقغ نق  :  -1

.111فضز بالط نقصاةب  -3



(80) 
 

                                                 

 نق يئد نق ةمد ق ردو:نقث ةفد  1 ط11ب ةشنقد يج:مضدةناكبدةبنقدعدوشنت  -1

م.1883نق ةه:ة مة:م

 م.1881 نق يئ نقمر:ي نق ةم قبابةب نق ةه:ة11حسجطب اآي يي،  -1



(81) 
 

                                                 

م.1899 دن:نقث ةف نقع ي ة نق ةه:ة 94ب :شةك:نقسيةباأن ودةنقما:  -1



(82) 
 

                                                 

.138نة لنقمال ا  اضةيةنق  :نقم ةص:  -1

.131نة لنقمال ا  اضةيةنق  :نقم ةص:  -1



(83) 
 

Anaphora

                                                 

.11ب ةشنق يج:مضةناكبةبنقدعوشنت  -1

:ني مةكبعدة حولنقروفي ادد نق دةا:ب دةشنقد يج:مضدةنفدداتحدوإلتنق ردي ة-1

يوقيدددو– نق دددةه:ة11 نقسدددد 13 معبددد نق ددد : نق ددد د43 مغدددةم:ةنقا دددف  

م.1881



(84) 
 

                                                 

 91انقدواد نقفدج  ؛ ننظ:اطيو:طدطةت ديف113ضز بالط نقصاةب  ف-1

م.1880 نقاويت141/نقم :ف انوفزنيو  اةق،ت:يم 

( نقملسس نق :بي قب :نسدةت49مب:نهي،نر:هللاانقصيولابىم ة: نقم يد    -1

م.1810 نقد : بي: ت

(.113  108م:تةن  ا101  ا103نقسيةب أن ودةنقما:   ا-3



(85) 
 

Epiphora

                                                 

(.113 يسمى ن :صةد(   نقبس ي،(أيضةف؛ننظ:؛فضز بالط نقصاةب   -1

.10سو:ةيون  نآلي -1

.40سو:ةنق داعوت نآلي -3

م؛ تعدد :هدددة1881 أطسددا ( معبدد مبدد ن:14–1 حعددة ي طبددزنقواددت  -4

  هدوم:كد نسدباة: ةمذتدبمددمقدىنقعحد:نقصفيدف رديمالحظ نقعدي نقموسي ي قب

نق:ن د ةألحمد اعد نق ةا:تاوي   نسبص نم فددشد :نقبف يبد   هدومدجنألسدةقي 

.نقم ادحعة ي



(86) 
 

                                                 

م  ننظد:اطةت ديف 1881( مب ن: يدةي:101–103امحم نق يسداسع قيةل..  -1

(.91نقواد نقفج   ا

م.1898 بي: ت دن:نآلدنب119ار:اجحعك  يودتفص:نق يج أ-1

.31يودتفص:نق يج أار:اجحعك  -3



(87) 
 

                                                 

.33نر:هللا نقصيولابىم ة: نقم يد   -1

م.1883 نق ةه:ة هيئ ارو:نقث ةف 31أحم نقحوتد نقيمةم  نقد :  -1

.30أحم نقحوتد نقيمةم  نقد :  -3



(88) 
 

                                                 

.31نر:هللا نقصيولابىم ة: نقم يد   -1

.91   ا94نقسيةب أن ودةنقما:  -1

.91   ا93نقسيةب أن ودةنقما:  -3



(89) 
 

                                                 

.133ننظ:؛نة لنقمال ا ااضةيةنق  :  -1

.131–134–133نة لنقمال ا ااضةيةنق  :  -1

.134 ا ااضةيةنق  :  ننظ:؛نة لنقمال-3



(90) 
 

                                                 

.114فضز بالط نقصاةب  -1



(91) 
 

                                                 

.131–1/311نبج:شيق نق م ة -1

.111–110فضز بالط نقصاةب  -1



(92) 
 

                                                 

.113؛ افضز بالط نقصاةب  1/481نق ز يددان يضةل -1

.93نقسح:تدانقد  نألدبد  -1



(93) 
 

                                                 

.181يةداكبةبأ:ساوطةقي فدنق  :  شا:يمحم ا-1

.419؛ نق سا:ياكبةبنقردةابيج  19–1/11نبج:شيقانق م ة -1

.10سالمكةي،ادخةننقمدزل  -3

.10نقسيةباأن ودةنقما:  -4



(94) 
 

 



(95) 
 



(96) 
 

                                                 

م.1880 نق ةه:ة10 كي مةلهللاافدايديكيو:قنقعدفس   -1

 دن:حسةنااوننقإلادالم نقد د: 13مةلهللااابىشفةحف:ةمجنقعول   كي -1

م.1883دم ق



(97) 
 

                                                 

.101–100سالمكةي،ادخةننقمدزل  -1



(98) 
 

                                                 

1- Salma Khadra Jayyusi; Contemporary Arabic Poetry: Vision and 

Attitudes, Studies Modern Arabic Literature R. C. Ostele, (ed) 

London: A. & PH. 1975, P. 56. 

؛ضددمجمبددفانقح:كدد 13 معبدد نق دد : نق دد د48ارددةمنقمدد م:ياصدد:ن:  -1

نق  :ي فدسوهةجبيجتحوإلتنق ري ة مغةم:ةنقا ف.

.111فص:نق يجاأار:اجحعك  -3



(99) 
 

                                                 

م.1883 هيئ ارو:نقث ةف  نق ةه:ة3:ف تسالمامن ةتومئقد  -1



(100) 
 

                                                 

 ملسسدةتبدجاعد هللا 40–38اع نقا:ي،نقدةا،انق:حيز نقروتنقعد  ي  -1

م؛يدداه ب ددضابمددةشنقبغدد مقددىأنهددةشنقبدعيدد  هددة(تدد خزابددى1893تددون 

نقضمي:ب :طأنياونمصع:نفاد بةس،ن شة:ة.



(101) 
 

                                                 

.44نقدةا،انق:حيز نقروتنقع  ي  -1

.93–94ق:حيز نقروتنقع  ي  نقدةا،ان-1



(102) 
 

                                                 

.99صاللاع نقرعو: ن بحة:فدنقانك:ة  -1

.41نقسيةباأن ودةنقما:  -1



(103) 
 

                                                 

.19نقدةا،انق:حيز نقروتنقع  ي  -1

 معبد نقمد دز مد 191د.محم حم  نايدونه:قغويد فددنق د :نقم ةصد:  ا-1

هـ.1413نل/ذ نق   ةشو– ي ة304 نق  د34

.91–91ب ةشنق يج:مضةناكبةبنقدعوشنت  -3



(104) 
 

                                                 

.13 نق  د43ننظ:قباةت م ةق اتحوإلتنق ري ة معب نق  :  -1



(105) 
 

Epigrammatic

                                                 

.13 نق  د43ننظ:؛قباةت  م ةق اتحوإلتنق ري ة معب نق  :  -1



(106) 
 

                                                 

مجش :نقاةت .-1

سدعبمع:/–8/10ي معب مبد ن: نقسدد نقثةمدد  نق د د1:نمةت/كةنآخ:هةيمبع-1

.13م  1880أكبوب:



(107) 
 

                                                 

.13م  1880 8/10؛معب مب ن:1ازنق يجمسمةايزامبع:نمةت/-1



(108) 
 

 



(109) 
 

                                                 

 معبد نق د : نق د د81االشنقد يج:مضدةنانق د: بمدجنقردمتمقدىنقعسد    -1

م.1884 يدةي:93



(110) 
 

                                                 

.81ق : بمجنقرمت  ن-1

م.1811 دن:نق ب، نق ةه:ة18نقفيبو:ياأذك:يدديةمف:ي ية  -1



(111) 
 

                                                 

.111ن الفاجمحم مب:نهي،أبوسد  تعة:بن  ي   -1

.111أبوسد  تعة:بن  ي   -1



(112) 
 

                                                 

.م1888  كةق آ:مقبعحوث نقد : نق ةه:ة41ارةمنقم م:ياأشونقنقابم   -1



(113) 
 



(114) 
 



(115) 
 



(116) 
 

                                                 

:بددقباعةاد  نقد د: بيد: ت دن:نقوطجنق 13اشع:نقبيز  صاللاع نقرعو:-1

أسددبوبي فدددشدد :صدداللاع نقرددعو:  اسددمةتم  ننظدد:؛محمدد نق عدد 1891

/1811 أكبددوب: هيئدد نقابددةب نق ددةه:ة1/1 نق دد دنن9 معبدد فرددول مدد 103

م.1819مة:م



(117) 
 

                                                 

م.1811 دن:نق:شي  بغ ند111 م  نقععو:يا :دةقبسف: -1



(118) 
 

 



(119) 
 

Intertextuality

                                                 

 مد ددو:نتنقمابعدد 114–113سدد ي ابددواانقمرددابحةتنألدبيدد نقم ةصدد:ة  -1

م.1814نقعةم ي  نق ن:نقعيضةش



(120) 
 

Methode Genealogique 

                                                 

.81–83اثمةن ماه نقد   اضةية   -1

 مابع مر: نق ةه:ةد.ت.13 ك:يةمب:نهي،ام اب نقعدي   -1

3 - Lenin; Materialism & Empiric-Criticism, P.437, Progress, 

Moscow, 1970. 

ننظ:موتنقملقف فدا-4

Barthers,"The Death of Author", Stephen Heath (Ed;), Image 

Music_Text : Barthes ( London 1977 ). 

 هاننقعزشيحويأيضةفم  م بة:تقبحبيزنق: ني بديويةفا

Introduction to the Structural Analysis of Narrative. 



(121) 
 

Horizonte

Intertextualite

                                                 

1 - Ibid., Same It. 

.31فضز بالط نقصاةب  -1



(122) 
 

Phenomenology of Text 

Generalgy

Productivity

                                                 

هةنز: ب:تية مااب،نقبي يزنألدبد..ح  د  م مةت  ت:يمد بسدةمب:كد  معبد -1

م.1811نق :ب نقفا:نق ةقمد بي: ت

.118فضز بالط نقصاةب  -1

.140ز بالط نقصاةب  فض-3



(123) 
 

                                                 

دن:–3 ط19ق :بدددد  ند.محمددد  طبدددولسدددالماأاددد:نق ددد:آنفددددتادددو:نقد ددد -1

نقم ة:  نق ةه:ةد.ت.



(124) 
 

                                                 

.11 كي مةلهللااابىشفةحف:ةمجنقعول  -1



(125) 
 

                                                 

صددود:نقدد يوننب دد:ن:مددجقعددد نق ددئون ل11اكبددةبنقواددت نق عددة:ة  محمدد آدم-1

 ماددةب نألهدد:نم نق ددةه:ة، طهيئدد ارددو:نقث ةفدد م1883مي بددةأل ه:سددد ن سددال

م.1881

.881 نق :قنأل سط  83نقابةبنقم  م؛ط-1

.880نقابةبنقم  م  -3



(126) 
 

                                                 

.113آدم كبةبنقوات نق عة:ة  -1

.13 نقف :ة813نق   نق  ي،مجنقابةبنقم  م  -1

.819 ي، نقابةبنقم  م  نق   نق -3

.811نق   نق  ي، نقابةبنقم  م  -4



(127) 
 

                                                 

 نقف :ةنق:نب  .818 ا–  880نق   نق  ي،  -1

( نق يئدد نقمردد:ي ق رددو:نقث ةفدد  41صدداللفضددزامنبددةجنق إلقدد نألدبيدد    ا-1

م.1883نق ةه:ة



(128) 
 

                                                 

فدنق د :نق :بددنقحد يث معبد نق :بدد نق د داع نقسالمنقمسة ياتوييفنقب:نث-1

م.1883 نقاويت مة:م11  31 نقسد 411



(129) 
 

                                                 

 مةدةيغ.م. ي.100–9/188نبجمدظو: قسةننق :ب -1



(130) 
 

                                                 

ننظدد::أيد. قيدد سدديف؛ضددمجندد  ةينقغمددو فدددنق دد :ي فدددانق سددبو:نقث ددةفد-1

م.14/10/1811 نأل:دن10ي:ي ةنق سبو:  

؛ ا ن ب ةاجنقمثزنقسة :إلبجنألاي:.31أد ني ا مجنق  :  -1

.98–91اع نق ةه:نقع:يةندان اعة   ا-3

.98أبوهاللنق سا:ياكبةبنقردةابيج  -4



(131) 
 

                                                 

م.1811 نق ةه:ة نقم:كزنق :بدقبد :93يةب:ارفو:امف ومنق  :  -1

.11–10سا:ي كبةبنقردةابيج  نق -1

هـ.1313 نق ةه:ةانقماع  نقسبفي 184نقم: بةندانقموشم  -3

.198أد ني   مجنق  :  -4



(132) 
 

Ambiguity

Obscurity

Paul Verlain

                                                 

م.1811( بي: تادن:نقفا:111–1/111ننظ:؛أد ني انقثةبت نقمبحول  -1

 1 بيدد: تط111–111 ةصدد:  د.اددزنقدد يجمسددمةايزانق دد :نق :بدددنقم-1

م.1891دن:نق ودة دن:نقث ةف 



(133) 
 

A. Breton

                                                 

.381د.محم طديمدهاللانقد  نألدبدنقح يث  -1

.401د.محم طديمدهاللانقد  نألدبدنقح يث  -1

( معبدد 91–13ننظدد:اخةقدد سددبيمةنايددةه:ةنقغمددو فدددنق دد :نقحدد:   ا-3

م.1819م/مة:م1811أكبوب:– نق ةه:ة1/1 نق  د9فرول م 



(134) 
 

EmpsonSeven 

Types of Ambiguity

                                                 

.183أد ني   مجنق  :  -1

دن:نقم دة: 1 ط111محم فبولأحم انق:مز نق:مزي فدنق  :نقم ةصد:  -1

م.1819 نق ةه:ة

3 - W. Empson; Seven Types of Ambiguity, New Directions, New 

York, 1966. 



(135) 
 

                                                 

1 - Ibid; P 4. 
 معبد 104ننظ:؛مب:نهي،سدعال ياموافنقد ةدنق د:بنق د مةشمدجنقغمدو   -1

م.1819نقاويت– نق  دنقثةقث11اةق،نقفا: م 

 ت:يم محسةناعدةم يوسدف1/31سبةنبدهةيمجانقد  نألدبد م ن:س نقح يث  -3

م.1819نع، دن:نقث ةف  بي: ت



(136) 
 

                                                 

1 - Empson; Op. Cit.; P. 235. 
2- Empson; Op. Cit.; P. 246. 

.103سدعال ي؛موافنقد ةدنق :بنق  مةشمجنقغمو   -3

.133ننظ:؛ط  ندياتحوإلتنأل مد  ت ة:ضةتنقح نا   -4



(137) 
 

                                                 

.138–113أد ني ؛ مجنق  :  -1



(138) 
 

                                                 

 14  10 د دمعبد شدئونأدبيد  نق :ضوننانقغمو فدنق  :نق :بداع هللا-1

م.1818نق ة:ا 

 3 ط81ننظدد:؛نقسددي مبدد:نهي،محمدد انقضدد: :ةنق دد :ي ..د:نسدد أسددبوبي   -1

م.1813بي: تادن:نألن ق 

.191ننظ:؛حم  ن يونه:قغوي   -3

4 - Empson; Op. Cit.; P. 2. 



(139) 
 

The brown cat 

sat on the red mat

                                                 

1 - Empson; Op. Cit.; P. 1. 

2 - Empson; Op. Cit.; P. 3. 

3 - Empson; Op. Cit.; P. 48. 

4 - Empson; Op. Cit.; P. 102. 

5 - Empson; Op. Cit.; P. 133. 

6 - Empson; Op. Cit.; P. 155. 

7 - Empson; Op. Cit.; P. 167. 



(140) 
 

                                                 

1 - Empson; Op. Cit.; P. 198. 



(141) 
 



(142) 
 



(143) 
 

                                                 

11/19ل نق ددد دننظددد:؛د.محمددد مردددافىهددد ن:ةانقح ناددد  نقبددد:نث معبددد نق ددد -1

.43م  1819نقمغ:ب



(144) 
 



(145) 
 

                                                 

.99صاللفضزامنبةجنق إلق نألدبي   -1



(146) 
 



(147) 
 



(148) 
 



(149) 
 



(150) 
 

Ambiguity

                                                 

مجحون:أي:ن لهـشفيق  جيةسيج م نق ةا:سي:جبيي  ي:يد ةنقحيدةة نق د د-1

.10م  11/3/1883 قد ن11033
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Foregrounding

                                                 

(.14ننظ:؛د.صاللفضزامنبةجنق إلق نألدبي    -1

ا نق دةه:ة4 نق د د/1ل مد / معب فرو93مةلأبودي انألنسةق نقعدي   ك-1

م.1811هيئ نقابةب يوقيو
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deflection

                                                 

(.140ننظ:؛صاللفضزامنبةجنق إلقي نألدبي    ا-1

.100كويج؛بدةشقغ نق  :  -1

(.31  ا د.صاللفضزابالط نقصاةب-3

نبة:تق اننقمرابمفدا ننظ:؛مدةا  : إل

-Roland Barthes, "Style and its Image" in; "The Literary Style; 

Asymposium" ed. Schaman Oxford univ. press, 1961 (p7). 

Tzvetan Tod- orov, The place of stylen in the structure of the 

text. In; The Literary style, Ibid (p. 77-88 ). 
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Displacement

                                                 

.31فضز بالط نقصاةب  -1

.19   ا14فضز بالط نقصاةب  -1



(154) 
 

                                                 

  ننظددد:181–113كدددويجابددددةشقغددد نق ددد : ننظددد:فردددزانظدددةمنقابمدددةت  -1

.11  10نقع  قيج:ا،

(.118م   ا1811شوادضيفافدنقد  نألدبد دن:نقم ة:  نق ةه:ة-1
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1 - Trence Hawkes; structuralism and semiotics, (p.63) university of 

California press 1977 .  

(.34فو ينق دبيزا:حب فدأامةقنقابمةت دن:نقم ة:   ا-1



(156) 
 

                                                 

.130ننظ:؛شوادضيف فدنقد  نألدبد  -1

م 1881يدونو:نق يجصمود ارةفي:نقزيةج معب مب ن: نق ةه:ة هيئ نقابةب يوق-1

 41.

نق ددةا:نقدد كبو:نددو:نقدد يجصددمود قدد فدددم يددد ابيعيدد نقبدددت دد فدددنق ددمةلنق دد:اد-3

م  حفظنق :آننقا:ي، أت،ت بيم نقثةنويبةقزيبوند ؛1831قبعم و:ي نقبونسي اةم

م حيدثحردز1838–1833ةق ةقدفديةم  نق ةه:ة نقعةم  نقبعدةني بعي: تف

  فدد بي،نقثةنوياد،بدةقب بي،نق دةقدية ةفدنآلدنبنق :بي  امزأسبةذنفبةقبابىن 

تددياي::حبدد نقثةقثدد اددجأط: حدد ب دددونني كبو:ن فدددنقمنقددنقعةم دد نقزيبونيدد   نددةل

حردزنق :آننقا:ي،فدش :نقمصض:ميجابىص ي نقفظ نقم دى نألسدبوبي اد،

ق :آن نق  :ي.دكبو:ن نق  ق اجموضو:ينابى
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(.13االشنق يج:مضةن نقمبونقيةت.نق يئ نقمر:ي نق ةم قبابةب  ا-1
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.139ننظ:؛شوادضيفافدنقد  نألدبد  -1

(.100فضز؛بالط نقصاةب  ا-1
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(.13اع نقا:ي،نقدةا،انق:حيز نقروتنقع  ي ملسسةتنبجاع هللاببون   ا-1
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(.90-18ي اتبصي كبةبنق  : ملقفةتنبج:ش  هيئ نقابةب   ا:ن-1

 ت:يمددد محمددد محمدددوداةسددد، نق يئددد 111هدددد:يب:يسدددونانقبادددو:نقصدددةقق  -1

م.1814نقمر:ي نق ةم قبابةب نق ةه:ة

.111ب:يسونانقباو:نقصةقق  -3

.31 اع نقا:ي،نقدةا،انق:حيز نقروتنقع  ي -4
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Ruletic deviation

displacement

                                                 

(.311د.محم طديمدهاللانقد  نألدبدنقح يث طدن:ن ض مر:   ا-1
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